
 

 

 

                      PATVIRTINTA 

                      Gargždų „Minijos“ progimnazijos  

                      direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                                                                  įsakymu Nr. 1-27 

 

GARGŽDŲ ,,MINIJOS“PROGIMNAZIJOS  

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO DARBO ORGANIZAVIMO 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) darbo organizavimo, vykdant 

mokinių ugdymą,mokinių konsultacijas ir švietimo pagalbos teikimą valstybės lygio ekstremaliomis 

sąlygomis, esant potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, tvarkos apraše (toliau – 

Aprašas) numato Progimnazijos darbo organizavimo ir bendruomenės veiksmų tvarką, saugos ir 

sveikatos reikalavimus. 

2. Aprašas nustato įstaigos veiksmus esant ekstremaliai situacijai valstybės lygiu. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir rekomendacijomis: 

3.1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais; 

3.2. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 

straipsnio 2 dalies 1 punktu;  

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“; 

3.4. Valstybinių ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano patvirtinimo“; 

3.5. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkis Nr. 43 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“; 

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1838 

„Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“; 

3.7. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1839 „Dėl pradinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“; 

3.8. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-

383 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3.9. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-

352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje 

gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“. 

3.10. Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis: 

3.10.1. Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros 

patalpųdezinfekcijai (kai galimas užsiteršimas SARS-COV-2-VIRUSU); 

3.10.2.  Rekomendacijos dėl sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymo. 
 

II SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

4. Užtikrinama, kad progimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse 

(pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 
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metrų atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji 

asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai)), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų 

nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau 

– kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės 

kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas 

švietimo įstaigos darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos 

specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės 

apsaugos priemonės. 

4.1. Mokiniams judant bendrose mokyklos erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų 

ar pan.), kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, taip pat privaloma dėvėti veido kaukę. 

5. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, 

tiek po pamokų. Parengtas mokinių judėjimo krypčių žemėlapis:  

5.1. į įstaigą per paradinį įėjimą įeina: 5a (114 kab.); 5b (113 kab.); 5c (201 kab.); 5d (118 kab.); 

5e (204 kab.); 7b (101 kab.); 7d (205 kab.); 8c (058kab.); 8d (207 kab.); 8e (105 kab.);  

5.2. pro sporto salės įėjimą įeina: 6a (307 kab.); 6b (303 kab.); 6c (309 kab.); 6d (308 kab.); 6e 

(302 kab.); 7a (aktų salė); 7c (304 kab.); 7e (304 kab.); 8a (310 kab.); 8b (305 kab.); 

5.3.per progimnazijos šoninį įėjimą įeina ir išeina į ugdymo įstaigą pradinių klasių mokiniai. 

6. Pradinių klasių korpusas: 

6.1. pro pagrindinį įėjimą įeina: 1a; 2b; 2e; 4d klasių mokiniai; 

6.2. pro II įėjimą įeina: 3a; 3b; 4a klasių mokiniai; 

6.3. pro III įėjimą įeina: 4b klasės mokiniai; 

6.4. pro IV įėjimą įeina: 1d; 2b klasių mokiniai; 

6.5. pro V įėjimą įeina: 1b; 3c klasių mokiniai; 

6.6. pro VI įėjimą įeina: 1c klasės mokiniai. 

7. Vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos, konsultacijos visą dieną 

organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Skirtingų dalykų mokytojai atvyksta į klasei priskirtą 

patalpą ( mokinių judėjimo krypčių žemėlapis ir pamokų laikas pridedamas).  

8. Mokiniai valgo pagal iš anksto nustatytą grafiką: 

9.40 – 10.10 valgo: 1a; 1c; 1d;1e; 2a; 2b; 2c; 2d; 2e; 3e; 4b; 4d. 

10.55 – 11.20 valgo: 1b;3a; 3b; 3c; 3d; 4a; 4c; 4e. 

11.30 – 12.00 valgo: 5a; 5b; 5c; 5d; 5e; 7b; 7d; 8c; 8d; 8e. 

12.00 – 12.30 valgo: 6a; 6b; 6c; 6d; 6e; 7a; 7c; 7e; 8a; 8b. 

13.20 – 14. 00 valgo: pailgintos grupės mokiniai.  

9. Mokiniai griežtai laikosi maitinimo(si) grafiko (mokinių valgymo laikas pridedamas).  

 Prieš valgant dezinfekuojamos rankos. Po kiekvienos pertraukos valgyklos patalpa turi būti 

išvėdinama, išvaloma bei dezinfekuojama. 

10. Kiekviena klasė naudojasi arčiausiai priskirtos ugdymo patalpos esančiu sanitariniu mazgu. 

11 Mokinių spintelės išdėstomos arčiausiaitų klasių mokiniams, kur vyksta pamokos. 

12. Esant galimybei, rekomenduojama dažniau pamokas, veiklas vesti lauke bei kitose 

aplinkose, esančiose Gargždų mieste. 

13. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais pagal sutartą laiką. Specialistaskonsultacijų metu 

dėvi kaukę jei neišlaikomas 2 metrų atstumas. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir 

nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

14. Mokiniai į progimnazijos biblioteką eina pagal nustatytą grafiką: 

9.40 – 9.55 lankosi: 1a; 1d; 2b; 2c; 2d; 3e. 

9.58 – 10.10 lankosi: 1c; 1e; 2a; 2e; 4b; 4d. 

10.55 – 11.20 lankosi: 1b; 3a; 3b; 3c.  

11.05 – 11.20 lankosi: 3d; 4a; 4c; 4e. 

11.30 – 12.00 lankosi: 6a; 6b; 6c; 6d; 6e; 7a; 7c; 7e; 8a; 8b. 
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12.05 – 12.30 lankosi: 5a; 5b; 5c; 5d; 5e; 7b; 7d; 8c; 8d; 8e. 

13.15 – 15.00 lankosi 1 – 8 klasių mokiniai.  

Į biblioteką gali įeiti ne daugiau nei po 5 mokinius ( bibliotekos lankymo grafikas pridedamas). 

15. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. 

16. Organizuojamo renginio metu laikytis 1 m. atstumo tarp dalyvių atviroje erdvėje ir 2 m. 

atstumo uždarose patalpose, o jei to neįmanoma užtikrinama – vyresniems nei 6 metų renginio 

dalyviams (mokiniams, mokytojams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)) dėvėti kaukę. 

17. Prie įėjimo į švietimo įstaigą pateikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams): 

17.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

17.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

17.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C 

ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

18. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas: 

18.1. prie budinčiojo posto padėtu termometru yra sudaromos sąlygos mokiniams, 

darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo 

įstaigą; 

18.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas progimnazijos sveikatos kabinete, 

apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija 

tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų; 

18.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis 

konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju; 

18.4. jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo 

informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai 

nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją; 

18.5. draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

19. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais, turi vengti tiesioginio 

kontakto su jais.Esant būtinybei, kontakto laikas ribojamas išlaikant saugų atstumą. 

20. Užtikrinama, kad pašaliniai asmenys nepatektų į Progimnazijos pastatą, išskyrus atvejus, 

kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui; ribojamas mokinius atlydinčių, 

pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų, nustatant tam skirtas erdves ar vietas. 

21. Progimnazijoje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai ir 

dezinfekcijai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 

dezinfekcinio skysčio, vienkartinių rankšluosčių). Rankų dezinfekcijai skirtos priemonės padedamos 

gerai matomoje vietoje prie įėjimo į pastatą, kabinetuose bei tualetuose. 

22. Mokinių pavėžėjimas: 

22.1. Mokinių pavėžėjimas organizuojamas taip, kad tarp transporto priemonėje sėdinčių 

mokinių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas; 

22.2. mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, 

išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis 

ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma; 
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22.3. mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti 

dezinfekuojami kas kartą išlipus mokiniams ir prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę; 

22.4. mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams; 

23. mokiniai į kūno kultūros pamokas ateina po vieną klasę. Persirengimo kambariuose, sporto 

salėje būna tik po vieną klasę. Pamokos vykdyti pagal galimybe lauke; 

24. Pailgintos dienos grupės veikla organizuojama pagal mokinių judėjimo krypčių žemėlapį, 

Maitinimas organizuojamas pagal valgymo grafiką.  

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS PATALPŲ IR INVENTORIAUS VALYMAS 

 

25. Vykdomas kuo dažnesnis Progimnazijos patalpų vėdinimas. Patalpos, kuriose 

organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, būtų išvėdinamos prieš atvykstant 

mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų 

paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.  

26. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.  

27. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti 

išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo 

priemonėmis.  

28. Kitas aplinkos valymas mokyklos pastate turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf). 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Užtikrinama, kad Progimnazijojedirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima: 

29.1.tik atvykus į darbą darbuotojai privalo pasimatuoti kūno temperatūrą; 

29.2. kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už kasdienį savo sveikatos vertinimą atėjus į 

Progimnaziją (kūno temperatūros matavimą); 

29.3. darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 

požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyksta 

irpraneša apie tai Progimnazijos direktoriui; 

29.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

30. Esant teigiamam COVID-19 atvejui ir gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

nurodymus visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal darbuotojų atvykimo/išvykimo iš 

Progimnazijos, mokinių lankomumo žurnalą surenka visą informaciją apie darbuotojus ir mokinius, 

kurie galimai turėjo sąlytį su darbuotoju užsikrėtusiu arba turėjusiu sąlytį su užsikrėtusiu COVID-19 

asmeniu ir perduoda Progimnazijos direktoriui, kuris pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro atsakingam asmeniui; 

31. Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė renka ir sistemina informaciją 

apie izoliacijoje esančius Progimnazijos darbuotojus. 

___________________________________________ 



 

 

                                                                                               

 

Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo darbo organizavimo 

                                                                     Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo priedas  

 

MOKINIŲ LANKYMOSI BIBLIOTEKOJE LAIKAS 
Pastaba: Į biblioteką gali įeiti ne daugiau nei po 5 mokinius 

Pastaba: Kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį SANITARINĖ DIENA. 

 

LAIKAS 

 

KLASĖ 

9.40 – 9.55 val.  

 9.55–10.10 val. 
• 1d, 2c, 2d, 3e, 1a, 2b, 

• 1c, 1e, 2a, 4b, 2e, 4d 

 

10.55– 11.20 val.  
 

                       11.05 – 11.20 val. 

• 1b, 3c, 3a, 3b,  

• 4a, 3d, 4c, 4e 

11.30 – 12.00 val.  • 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7c, 7e, 8a, 8b 

12.00 – 12.30 val.  • 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7b, 7d, 8c, 8d, 8e 

•  

13.15 – 15.00 val.  • 1-8 klasių mokiniai  
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                                                                                              Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo darbo organizavimo 

                                                                    Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo priedas  

 

MOKINIŲ VALGYMO LAIKAS 
 

  

 

LAIKAS 

 

KLASĖ 

 9.40 – 10.10 val. (po 2 pamokų) • 1d, 2c, 2d, 3e 

• 1a, 2b, 2e, 4d 

• 1c, 1e, 2a, 4b 

10.55 – 11.20 val. (po 3 pamokų) • 1b, 3c 

• 3a, 3b, 4a 

• 3d, 4c, 4e 

11.30 – 11.55 val. (po 4 pamokų) • 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7b, 7d, 8c, 8d, 8e 

11.55 – 12.20 val. (po 4 pamokų) • 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7c, 7e, 8a, 8b 

13.10 – 14.00 val. (po 6 pamokų) • Pailgintos grupės mokiniai: 

A (1A, 1B, 1E) Vanda 

B (1C, 3D, 3E) Inga 

C (1D, 2C, 2D) Žydronė 

D (3A, 3B, 2B, 2E) Nijulija 

E (2A, 3B, 3C, 4A) Lina 



 

 

                    Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo darbo organizavimo 

                                              Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašo priedas  

 

PAMOKŲ LAIKAS 

      

1-4 klasės 

 

1. 8.00 – 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 10.10 – 10.55 

4. 11.20 – 12.05 

5. 12.15 – 13.00 

6. 13.10 – 13.55 

 

                        5-8 klasės 

 

1. 8.00 – 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 9.50 – 10.35 

4. 10.45 – 11.30 

5. 12.20 – 13.05 

6. 13.15 – 14.00 

7. 14.10 – 14.50 

 
 

  



 

 

 


